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Welke Rotterdamse ambities neem je bij voorkeur mee in jouw plan(nen) voor een evenement?

Havenstad

Rotterdam is de dynamische thuisstad van Europa’s grootste haven. Een moderne internationaal 

georiënteerde havenstad, die door elke lading die hier aankomt en vertrekt, verbonden is met honderden 

landen, duizenden steden en miljoenen mensen over de hele wereld. Begin september heeft nu al een 

sterk maritiem profiel met evenementen zoals de Wereldhavendagen en de Nacht van de Kaap. Initiatieven 

om de week hier voorafgaand nog aantrekkelijker te maken voor met name een jonge doelgroep, zijn 

welkom.

Architectuurstad

Rotterdam staat nationaal en internationaal bekend als moderne architectuurstad. Jaarlijks fotograferen 

duizenden bezoekers zichzelf op de Erasmusbrug en andere Rotterdamse landmarks. De stad wil blijven 

inspireren tot nieuwe ideeën, innovatie en publiek debat. Door actuele stedelijke opgaves aan de orde te 

stellen op een manier die zowel professionals als een breed publiek aanspreekt. De betrokkenheid van 

Rotterdammers bij architectuur is groot en het architectuurklimaat in Rotterdam floreert mede dankzij deze 

publieke belangstelling. 

Internationale cultuurstad

Rotterdam positioneert zich als internationale cultuurstad met toonaangevende musea, een befaamd 

orkest, gerenommeerde gezelschappen en met wereldwijd bekende festivals zoals: NN North Sea Jazz 

Festival en het International Film Festival Rotterdam. 

Daarnaast staan jaarlijks streetart, hiphopcultuur en urban sports centraal tijdens de Rotterdam Street 

Culture Week. Rotterdam Festivals stimuleert deze festivals om zich te versterken met opvallende 

randprogrammering, die past bij de bewoners van de stad en die het beeld van Rotterdam naar de 

buitenwereld versterkt.

Inclusieve stad

Met meer dan 170 nationaliteiten kent Rotterdam een enorme diversiteit aan inwoners. Verschillende 

culturen, levensovertuigingen, genders en seksuele voorkeuren komen in Rotterdam samen. Deze 

diversiteit is een rijkdom voor de stad, passend bij haar geschiedenis en het Rotterdamse DNA. Met 

evenementen zoals het Chinees Nieuwjaar, Rotterdam Pride en Rotterdam Unlimited vieren we 

gezamenlijk de identiteit van verschillende gemeenschappen. Rotterdam Fesitvals heeft als doelstelling 

zoveel mogelijk Rotterdammers te bereiken.

(Internationale) sportstad

Rotterdam streeft er ook naar zichzelf te positioneren als City of Sports. Dit valt onder de 

verantwoordelijkheid van Rotterdam Topsport.
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